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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1091 

frá 26. júní 2019 

um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar 

kröfur um útflutning á afurðum sem innihalda unnið dýraprótín úr jórturdýrum og dýrum sem  

ekki eru jórturdýr (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, 

eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1), einkum fyrstu málsgrein 23. gr. og m-lið 23. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi svamp-

heilakvilla (áður þýtt sem „smitandi heilahrörnunarsjúkdómar“) í dýrum. Hún gildir um framleiðslu lifandi dýra og 

afurða úr dýraríkinu og setningu þeirra á markað og, í tilteknum sértilvikum, um útflutning þeirra. 

2) Bannið við útflutningi til þriðju landa á unnum dýraprótínum úr jórturdýrum og afurðum sem innihalda slík unnin 

dýraprótín, sem nær þar með yfir lífrænan áburð og jarðvegsbæta, var upphaflega innleitt með reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1234/2003 (2) til að koma í veg fyrir að kúariða berist til þriðju landa með hugsanlega menguðu 

unnu dýraprótíni og til að koma í veg fyrir áhættu á því að kúariða berist aftur til Sambandsins. 

3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) uppfærði megindlegt áhættumat á áhættu í 

tengslum við kúariðu vegna unninna dýraprótína í júní 2018 (3). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að 

heildarsmitvirkni kúariðu vegna unnins dýraprótíns hafi verið fjórum sinnum minni árið 2018 en áætlað var 2011. 

4) Í kjölfar álits frá Matvælaöryggisstofnuninni í tengslum við unnin dýraprótín er rétt að hafa lífrænan áburð eða 

jarðvegsbæta, sem innihalda unnin dýraprótín úr jórturdýrum, með í undanþágunni sem mælt er fyrir um í 2. lið E-þáttar 

V. kafla IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 innihaldi þeir ekki efni í 1. flokki og vörur sem eru unnar úr þeim 

eða efni í 2. flokki og vörur sem eru unnar úr þeim, að undanskildum unnum húsdýraáburði. 

5) Því ætti að breyta 2. lið E-þáttar V. kafla IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, þar sem er lagt bann við að flytja 

út afurðir sem innihalda unnið dýraprótín úr jórturdýrum, til samræmis við það. 

6) Í 3. lið E-þáttar V. kafla IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um skilyrði sem gilda um útflutning 

á unnum dýraprótínum, sem eingöngu koma úr dýrum sem ekki eru jórturdýr, eða fóðurblöndum sem innihalda slík 

prótín. Hins vegar hafa ekki verið fastsett skilyrði fyrir útflutningi á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum sem innihalda 

unnin dýraprótín úr dýrum sem ekki eru jórturdýr. Því ætti að bæta nýjum 5. lið við E-þátt V. kafla IV. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 999/2001 þar sem mælt er fyrir um slík skilyrði. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 173, 27.6.2019, bls. 42. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2020 

frá 25. september 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1234/2003 um breytingu á I., IV. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 999/2001 og reglugerð (EB) nr. 1326/2001 að því er varðar smitandi heilahrörnun og fóðrun dýra (Stjtíð. ESB L 173, 11.7.2003, 

bls. 6). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(7), 5314. 

2020/EES/69/29 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. júní 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 2. liðar V. kafla E-þáttar kemur eftirfarandi: 

„2. Með fyrirvara um 1. lið skal banna útflutning á vörum sem innihalda unnið dýraprótín úr jórturdýrum. 

Bannið gildir þó ekki um: 

a) unnið gæludýrafóður sem inniheldur unnið dýraprótín úr jórturdýrum sem: 

i. hefur verið unnið í starfsstöðvum eða stöðvum sem eru samþykktar í samræmi við e-lið 1. mgr. 24. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og 

ii. er pakkað og merkt í samræmi við löggjöf Sambandsins, 

b) lífrænan áburð eða jarðvegsbæta, eins og skilgreint er í 22. lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem 

innihalda í samsetningu sinni unnið dýraprótín úr jórturdýrum eða blöndu af unnu dýraprótíni úr jórturdýrum og 

dýrum, sem ekki eru jórturdýr, að því tilskildu að: 

i. þeir innihaldi ekki efni í 1. flokki og vörur sem eru unnar úr þeim eða efni í 2. flokki og vörur sem eru unnar 

úr þeim, að undanskildum húsdýraáburði, eins og skilgreint er í 20. lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, 

unninn í samræmi við reglurnar um setningu unnins húsdýraáburðar á markað, sem mælt er fyrir um í a-, b-, 

d- og e-lið 2. þáttar I. kafla XI. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011, 

ii. unna dýraprótínið í lífræna áburðinum eða jarðvegsbætunum sé í samræmi við sértæku kröfurnar sem lýst er í 

1. þætti II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, 

iii. lífræni áburðurinn eða jarðvegsbætarnir megi innihalda önnur efni í 3. flokki sem hafa verið unnin í samræmi 

við: 

— einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 7 sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB)  

nr. 142/2011 eða 

— kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. þætti III. kafla V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, ef um 

er að ræða moltu eða meltunarleifar úr ummyndun aukaafurða úr dýrum í lífgas eða 

— sértæku kröfurnar, sem settar eru fram í XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, um að nota 

megi slík efni fyrir lífrænan áburð og jarðvegsbæta í samræmi við þá reglugerð. 

iv. þeir hafi verið framleiddir í starfsstöðvum eða stöðvum sem eru samþykktar í samræmi við f-lið 1. mgr.  

24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, 

v. þeir séu blandaðir með nægu hlutfalli af efnisþætti, sem lögbært yfirvald aðildarríkisins þar sem lífræni 

áburðurinn eða jarðvegsbætarnir eru framleiddir samþykkir, sem gerir vöruna bragðvonda fyrir dýr eða að 

kemur á annan hátt í veg fyrir misnotkun á blöndunni til fóðrunar. Blanda skal efnisþættinum við lífræna 

áburðinn eða jarðvegsbætana í stöðinni þar sem þeir eru framleiddir eða í stöð sem er skráð í því skyni í 

samræmi við 2. lið 1. þáttar II. kafla XI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. 

Ef lögbært yfirvald í þriðja landi, sem er viðtökuland, krefst þess má lögbært yfirvald aðildarríkis, þar sem 

lífræni áburðurinn eða jarðvegsbætarnir eru framleiddir, samþykkja notkun á öðrum efnisþáttum eða öðrum 

aðferðum til að koma í veg fyrir notkun á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum sem fóðri, sem eru ólíkar þeim 

sem eru leyfðar í viðkomandi aðildarríki, að því tilskildu að það brjóti ekki í bága við reglurnar sem mælt er 

fyrir um í 3. lið 22. gr. og 3. lið 1. þáttar II. kafla XI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, 

vi. þeir hafi verið unnir til að tryggja að þeir séu afmengaðir til að fjarlægja sjúkdómsvalda í samræmi við 5. lið 

1. þáttar II. kafla XI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,  
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vii. á umbúðum eða íláti þeirra er áfastur merkimiði með orðunum „Lífrænn áburður eða jarðvegsbætir/Hvorki 

má beita alidýrum né fóðra þau á uppskeru af landinu í a.m.k. 21 dag eftir áburð“, 

viii. þeir séu fluttir út í samræmi við eftirfarandi skilyrði: 

— þeir skulu fluttir í lokuðum umbúðum, beint frá stöðinni þar sem lífræni áburðurinn eða jarðvegsbætarnir 

eru framleiddir eða skráðu stöðinni þar sem efnisþættinum, sem gerir vöruna bragðvonda fyrir dýr, er 

bætt við, til brottfararstaðar á yfirráðasvæði Sambandsins sem skal vera landamæraeftirlitsstöð sem er 

skráð í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB. Fyrir brottför frá yfirráðasvæði 

Sambandsins skal rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á tilhögun flutningsins á lífræna áburðinum eða 

jarðvegsbætunum, upplýsa lögbært yfirvald á viðkomandi landamæraeftirlitsstöð um komu 

vörusendingarinnar á brottfararstað, 

— vörusendingunni skal fylgja tilhlýðilega útfyllt viðskiptaskjal sem er gert í samræmi við fyrirmyndina 

sem sett er fram í 6. lið III. kafla VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 og gefið út í samþætta, 

tölvuvædda upplýsingakerfinu um heilbrigði dýra og dýraafurða (Traces-kerfið) sem var innleitt með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB. Á viðskiptaskjalinu verður að tilgreina 

landamæraeftirlitsstöðina sem er brottfararstaður í reit I.28, 

— þegar vörusendingin kemur á brottfararstað skal lögbært yfirvald á landamæraeftirlitsstöð, á grundvelli 

áhættu, sannprófa innsiglið á ílátunum sem framvísað er á viðkomandi landamæraeftirlitsstöð. Ef 

innsiglið er sannprófað og sannprófunin er ekki fullnægjandi verður annaðhvort að farga vörusendingunni 

eða endursenda hana á upprunastarfsstöð sem tilgreind er í reit I.12 í viðskiptaskjalinu, 

— lögbært yfirvald á landamæraeftirlitsstöð skal, gegnum Traces-kerfið, upplýsa lögbæra yfirvaldið, sem er 

tilgreint í reit 1.4 í viðskiptaskjalinu, um komu vörusendingarinnar á brottfararstað og, eftir atvikum, um 

niðurstöðu sannprófunar á innsigli og hugsanlega aðgerð sem gerð er til úrbóta, 

— lögbæra yfirvaldið sem ber ábyrgð á upprunalegri framleiðslustöð eða skráðri stöð, þar sem 

efnisþættinum sem gerir vöruna bragðvonda fyrir dýr er bætt við, skal inna af hendi áhættumiðað 

opinbert eftirlit til að sannprófa að farið sé að fyrsta og öðrum undirlið og til að sannprófa, að því er 

varðar hverja sendingu af lífrænum áburði eða jarðvegsbætum sem innihalda í samsetningu sinni unnið 

dýraprótín úr jórturdýrum eða blöndu af unnu dýraprótíni úr jórturdýrum og dýrum, sem ekki eru 

jórturdýr, sem flutt var út, að staðfesting um eftirlit, sem var innt af hendi á brottfararstað, hafi borist frá 

lögbæru yfirvaldi á landamæraeftirlitsstöðinni gegnum Traces-kerfið. 

Skilyrðin, sem eru sett fram í v., vii. og viii. lið b-liðar 2. liðar, skulu ekki gilda um lífrænan áburð eða 

jarðvegsbæta í 50 kg söluumbúðum eða léttari, til notkunar fyrir lokaneytendur.“ 

2) Í E-þætti V. kafla er eftirfarandi 5. lið bætt við: 

„5. Útflutningur á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, sem innihalda í samsetningu sinni unnin dýraprótín sem eru 

eingöngu úr dýrum sem ekki eru jórturdýr og innihalda ekki efni úr jórturdýrum, skal vera með fyrirvara um að farið 

sé að eftirfarandi skilyrðum: 

a) Kröfurnar, sem eru settar fram í i., ii., iii., iv., v., vi. og vii. lið b-liðar 2. liðar í þessum þætti, skulu gilda. 

Skilyrðin, sem eru sett fram í v. og vii. lið b-liðar 2. liðar, skulu ekki gilda um lífrænan áburð eða jarðvegsbæta í 

50 kg söluumbúðum eða léttari, til notkunar fyrir lokaneytendur. 

b) Unnið dýraprótín í þeim úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, skal framleitt í vinnslustöðvum sem uppfylla kröfurnar í 

c-lið D-þáttar IV. kafla og eru skráðar í samræmi við d-lið 1. liðar A-þáttar V. kafla. 

c) Þeir voru framleiddir í starfsstöðvum eða stöðvum sem eru eingöngu notaðar til vinnslu á lífrænum áburði eða 

jarðvegsbætum sem eru unnir úr dýrum sem ekki eru jórturdýr. 

Þrátt fyrir þetta sértæka skilyrði er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa útflutning á lífrænum áburði eða 

jarðvegsbætum, sem um getur í þessum lið, sem eru framleiddir í starfsstöðvum eða stöðvum þar sem lífrænn 

áburður eða jarðvegsbætar, sem innihalda efni úr jórturdýrum, eru unnir, ef gerðar eru skilvirkar ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir víxlmengun milli lífræns áburðar eða jarðvegsbæta sem innihalda eingöngu efni úr dýrum, sem 

ekki eru jórturdýr, og lífræns áburðar eða jarðvegsbæta sem innihalda efni úr jórturdýrum. 
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d) Þeir eru fluttir á brottfararstað frá yfirráðasvæði Sambandsins í nýju umbúðaefni eða í ílátum undir efni í lausu 

sem eru ekki notuð til flutnings á efni úr jórturdýrum eða sem hafa verið hreinsuð áður til að forðast víxlmengun í 

samræmi við skjalfesta verklagsreglu sem lögbært yfirvald hefur gefið fyrirframleyfi fyrir. 

Skilyrðin, sem eru sett fram í c- og d-lið 5. liðar, skulu ekki gilda um lífrænan áburð eða jarðvegsbæta í 50 kg 

söluumbúðum eða léttari, til notkunar fyrir lokaneytendur.“ 

 __________  


